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Úřední oznámení
Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrančice
Zastupitelstvo obce zvolilo na ustavujícím zasedání do funkce
-starosty pana Jiřího Slámu
-místostarosty pana Ondřeje Janouška
členové zastupitelstva obce:
Jindřich Toufar
Josef Vošahlík
Ladislav Kocka
Tomáš Sláma
Marek Lukášek
Dále byly zřízeny dva výbory:
-Finanční výbor
-Kontrolní výbor
Oba výbory byly schváleny tříčlenné.
Odměny všem členům zastupitelstva byly navrženy a schváleny ve stejné výši jako byly
v minulém volebním období.

Informace o provádění trhacích prací
V rámci výstavby Dálnici D 4, úsek 2, Háje – Milín, zářez Z 14, km. 50,515 – 51,055 (km 4,740 –
5,280). Budou prováděny trhací práce. Na uvedené trhací práce zpracovala projektovou
dokumentaci trhacích prací společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Speciální stavby,
Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava – Heřmanice, která také bude trhací práce provádět.
Rozhodnutí o povolení trhacích prací vydal Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města
Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 110 01 Praha 1. Trhací práce budou prováděny maximálně
možným bezpečným způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení lidí a ke vzniku škod na majetku.
Použité nálože budou dimenzovány na sesutí, tak, aby došlo k rozpojení rubaniny pouze na
velikost, kterou bude možné odtěžit strojními mechanismy. K zabránění rozletu rozpojené

rubaniny při odstřelu bude položeno krytí náloží těžkými gumovými rohožemi o rozměrech 6 m x
3 m. a váze 1.350,- kg. Při provádění trhacích prací bude ohrožené území, kde by se mohlo,
vyskytnou působení negativních účinků od trhacích prací uzavíráno bezpečnostním okruhem.
Bezpečnostní okruh po vydání výstražných signálů bude uzavírán hlídkami a je proto nutné v
plném rozsahu respektovat jejích pokyny.
Výstražné signály budou vyhlašovány trubkou, nebo sirénou ve 2 stupních:
-První stupeň – 2x – je příkazem k odchodu všech nezúčastněných osob z ohroženého území a
odchodu hlídek na určená stanoviště.
-Druhý stupeň – 1x – se dává po zjištění, že ohrožené území je zcela vyklizené, zabezpečené
hlídkami a nálože jsou připraveny k odpalu. Odpal následuje za 1 minutu.
Trhací práce se ukončují na pokyn střelmistra nebo TVO, který je zároveň pokynem pro uvolnění
bezpečnostního okruhu.
Předpoklad zahájení trhacích prací: 31. 10. 2022
Informace o jednotlivých plánovaných odstřelech naleznete vždy na www.vrancice.cz.

Přechodná úprava provozu
Veřejnou vyhláškou – Opatřením obecné povahy byla stanovena na žádost pana starosty
přechodná úprava provozu na komunikaci Milín - Vrančice kde jsou v rámci přechodné úpravy
provozu umístěny dopravní značky „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní
obsluhy“.
Důvod úpravy: doplnění přechodného dopravního značení k plánovaným uzavírkám silnice I/4 pro
zamezení nevhodného průjezdu tranzitní dopravy místními a účelovými komunikacemi.
Termín stanovení úpravy provozu: 30.09.2022 – 29.12.2024.

Pozvánka na Svatomartinský lampionový průvod
Srdečně všechny zveme 11. 11. 2022 na Svatomartinský průvod
sraz je v 17.00 hodin u vagonu ve Vrančicích.
S sebou si vezměte lampiony či nějaká jiná světýlka ať si můžeme pěkně posvítit.
Nezapomeňte na každoroční opravdu pěknou výzdobu z dýní a různých světýlek, kvůli
které opravdu stojí za to se vydat na večerní procházku po vsi.

Gratulace
Hezkou písničku jsme v listopadu objednali pro paní A. Teskovou, v prosinci se může na
písničku těšit paní V. Nováková ze Životic. K přání všeho nejlepšího se samozřejmě
připojujeme i my.

(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Ne 11.05-13.00, Český rozhlas České Budějovice,
naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)
Těšit se můžete na
-Svatomartinský průvod 11.11.2022
-Mikulášskou nadílku
- Rozsvícení vánočního stromečku 27.11 2022

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

